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Kızınızın Suriye’ye (veya başka bir çatışma bölgesine)
gitmeyi planladığından kaygılanıyorsanız, yerel
polisle iletişime geçmeli veya 101’i aramalısınız. Acil
durumlarda 999’u arayınız. Gizli kalmak kaydıyla
kaygılandığınız konuları sizinle görüşecek, hem size
hem de ailenize destek sunup yardımcı olmak için
sizinle ve uzman kurumlarla birlikte çalışacaklardır.
Bu konu, gençlere suçlu muamelesi yapılmasıyla ilgili
değildir, trajedileri önlemekle ilgilidir.
Sizi kaygılandıran şeyleri polisle doğrudan
konuşmaktan çekiniyorsanız, hem size hem de ailenize
pratik yardım ve tavsiye sunmak üzere eğitilmiş başka
insanlar da bulunmaktadır. Sağlık uzmanları, sosyal
hizmet çalışanları, öğretmenler ve yerel yetkililer
bunlardan bazılarıdır. En önemli şey, erken aşamada
birisinden yardım istemenizdir. Suriye’deki mevcut
durumla ilgili doğru bilgi almak için lütfen
www.gov.uk/foreign-travel-advice/syria
i ziyaret ediniz.

Trajedileri Önle kampanyası, İngiliz Polisi ve Ortaklarıyla birlikte.
www.preventtragedies.co.uk

İngiliz Polisi ve Ortakları

Trajedileri önlemek için
annelerle birlikte çalışma

Suriye - gerçekler

Aileler ne yapabilir?

Kızlarımızın bazıları, Suriye’ye gitmeleri konusunda kandırılmış,
yönlendirilmiş ve ikna edilmiştir.

Gençlerimizi, Suriye’ye gitmeyi düşünmeye başlamalarından önce korumak
için alabileceğimiz bazı önlemler vardır.

Suriye fazlasıyla tehlikeli bir yerdir. Suriye’ye giden kadın ve kızlar,
muhtemelen aşırı şiddete tanık olmakta, şiddetin bizzat kurbanı
olabilmekte, hatta bazı durumlarda şiddet içeren eylemlere
katılmaya ve bu tür eylemler gerçekleştirmeye sürüklenmektedir.
Doğrudan tehlikeyle karşı karşıya kalmasalar bile ülkemizde genellikle
doğal karşılanan özgürlükler ve olanaklar, Suriye’de kadınlara
tanınmamaktadır. Kendilerini, baskıcı bir rejimde yalnız ve tecrit edilmiş
olarak yaşamak zorunda, bırakın eve geri dönmeyi yaşadıkları yerden
bile dışarı çıkamaz durumda bulabilirler. Geride bıraktıkları aileleri
perişan olurken, sevdiklerinin güvenli şekilde geri dönmesini sağlama
şansları oldukça düşüktür.

Ailede anneler, belirtileri görüp çocuklarının davranışlarındaki
değişiklikleri fark etme şansı en fazla olanlardır genellikle. Çocuklarını
gitmekten vazgeçirebilecekler de yine büyük olasılıkla annelerdir.

İnternet üzerinden reklamı yapılan çekici resimler ve propaganda,
toplumumuzun korunmasız ve kolayca etki altında kalan gençlerini
radikalleştirmek isteyenlerin saptırdıkları sözlerle bir araya gelerek,
bazı kadınlarla kızları Suriye’ye gitmeye teşvik etmektedir. Kimi
durumlarda bir mücahitle evlenmenin “cazibesi”dir insanlara çekici
gelen veya dinleriyle modern yaşamı nasıl uzlaştıracakları konusunda
kafaları karışık olabilir ve Suriye’de bulunanlara katılarak kafalarında
canlandırdıkları dini sorumluluklarını yerine getirmek zorunda
olduklarını hissedebilirler.
Ama bildiğimiz üzere Suriye’de yaşamın gerçekleri, çizilen resimden çok
uzaktır.
Eve dönüp ailelerine tekrar kavuşmayı çaresizce arzulayan bu kadınlarla
kızlardan haber alamıyoruz. Sesleri yitip gidiyor.
Hiçbir ebeveyn çocuğunun tehlikede olduğunu, istismara maruz kaldığını
veya ölümle yüz yüze gelebileceği bir duruma düştüğünü görmek
istemez. Kadınlarla kızların Suriye’ye gidip geri dönmemelerinin yıkıcı
sonuçlarını yaşamak zorunda kalan ailelerin hikâyeleri, ne yazık ki
giderek yaygınlaşmaktadır.

Anneler, kızlarının internette nelere baktığıyla yakından ilgilenmek
ve onları, kendilerini kaygılandıran konuları açıkça konuşmaya
cesaretlendirmek gibi bazı önlemler alarak, sevdiklerini çok geç olmadan
korumayı başarabilirler.
INSPIRE’dan Kalsoom Bashir şöyle diyordu: “Sevdikleri Suriye’ye
gitmiş ailelerin yaşadıkları yıkıma tanık olmuş birisi olarak ailelere,
çocuklarına yakın olmalarını – sevildiklerini, güçlü bir ailenin parçası
olduklarını ve endişelendikleri her konuda sizinle konuşabileceklerini
onlara sürekli hatırlatmalarını– tavsiye ediyorum.”
Kızınızın Suriye’ye gitmeyi düşündüğünden
endişeleniyorsanız, dikkat etmeniz gereken uyarı işaretlerine
sıklıkla rastlanır; bunlardan bazıları şunlardır:
• Pasaportun yanı sıra doğum belgesi ve ehliyet gibi diğer
kimlik belgelerini istemesi –yalnızca kendilerininkini değil
ailenin diğer kadın üyelerinin de.
• Veda etmeye hazırlanıyormuş gibi davranması.
• Birdenbire yeni elbiseler alması veya para biriktirmesi.
• Kızınız her zamanki arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi bırakabilir veya
daha önce hiç görmediğiniz, onun üzerinde olumsuz etki yapıyormuş
gibi gözüken yeni arkadaşlar edinebilir.
• Sözlü olarak veya sosyal medyada, aşırılık yanlısı görüşlere
veya eylemlere sempatiyle bakan görüşler ifade etmeye;
daha önce hiç ilgi göstermezken siyasetle veya dış
politikayla ilgilenmeye başlayabilir.

